Kestävän elämän uutiskirje 1/2021
Kestävän elämän Riihimäki (KERI) on verkosto, jossa jaetaan tietoa ekologisesti kestävästä elämäntavasta,
kokoonnutaan teeman merkeissä ja ideoidaan toimintaa. Verkosto jatkaa ja laajentaa Ekoarki-toimintaa.
Verkostoon voivat liittyä kaikki riihimäkeläiset seurat, yhdistykset ja yksityishenkilöt – lisätietoja
liittymisestä löydät täältä. Verkoston toiminta muodostuu osallistujien näköiseksi yhdessä ideoimalla,
tekemällä ja toimimalla!

Liikunta- ja retkeilyvälineitä,
laatikkopyörä ja liikuntavaunu
lainattavissa
Riihimäen kaupunginkirjastossa on lainattavissa
liikunta- ja retkeilyvälineitä. Lainaus tapahtuu kirjaston
käyttösääntöjen puitteissa kirjastokortilla.
Lainattavana on mm. keppihevosia, sulkapallomailoja,
sirkusvälineitä ja retkikeittimiä.
Liikuntapalveluilta on lisäksi lainattavissa laatikkopyörä ja liikuntavaunu. Liikuntavaunu on kuomullinen
peräkärry, joka sisältää liikuntavälineitä. Laatikkopyörä on liikuntavälineiden kuljetukseen tarkoitettu pyörä ja
sisältää lainaajan liikuntavaunusta valitsemat liikuntavälineet. Sekä liikuntavaunua että laatikkopyörää saavat
lainata koulut, päiväkodit ja yhdistykset ilmaiseksi, mutta muilta käyttäjiltä peritään pieni vuokra.
Katso lisätietoa liikuntapalveluiden nettisivuilta.

Järvien veden laatua seurataan säännöllisesti
Riihimäen järvien veden laatua seurataan kolmen vuoden välein ja tämä vuosi, 2021, on jälleen
seurantavuosi Hirvijärven, Suolijärven, Paalijärven sekä Vähäjärven osalta. Talven näytteet otettiin
maaliskuun alussa, jolloin järvissä oli vielä 23-30 cm jääkerros.
Hirvijärven hygieeninen laatu ja happitilanne olivat erinomaisia, Suolijärvessä hygieeninen laatu samoin
erinomainen ja happitilanne hyvä. Molempien järvien vesi oli hieman aiempaa ruskeampaa syksyn runsaiden
sateiden huuhtoman humuksen vuoksi.
Paalijärven hygieeninen laatu oli hyvä ja vesi humuksen vuoksi ruskeaa. Happitilanne oli välttävä.
Paalijärven valuma-alueella sijaitsevan Vähäjärven vesi oli voimakkaasti humuksen värjäämää,
ravinnepitoisuudet korkeita ja hygieeninen laatu oli heikentynyt. Happitilanne oli tyydyttävä.
Seuraavat näytteet otetaan elokuussa, paitsi Paalijärven veden laatua seurataan kesällä kuukausittain.
Uimarantojen veden laatua seuraa terveystarkastaja kolme kertaa uimakauden aikana ja tilannetta voit
katsoa täältä: https://riihimaenseudunterveyskeskus.fi/palvelut/ymparistoterveys/

Tulevia teemaviikkoja ja tapahtumia


Kaupunkipyörät ovat saapuneet Riihimäelle! Katso lisätietoja
pyörien käytöstä ja asemien sijainnit tästä linkistä.



22.4. Maan päivä, jolloin muistutetaan elämisestä harmoniassa
luonnon kanssa. Lisätietoa tästä linkistä suomeksi tai tästä
linkistä englanniksi. Englanninkielisille sivuille voit ilmoittaa oman
tapahtumasi, kuten Harjunrinteen koulu on jo tehnyt!



Lasten lintuviikolla 17.-23.5. voit havainnoida lintujen pesintää
yhdessä lasten kanssa. Lue lisää täältä!



Suomen lasten metsäretkipäivä 12.5. kannustaa etsimään metsäsydäntä. Lisätietoja tästä linkistä.

Kestävän elämän askel - kevät
Oletko koskaan miettinyt, miten monta eri siivousainetta kodissasi on tai miten monia kosmetiikka-tuotteita
käytät päivittäin? Onneksi haitallisten aineiden vähentäminen onnistuu suhteellisen helposti.
Kiinnittämällä huomiota kodin kemikaalikuormaan voit osaltasi vaikuttaa myös ympäristön tilaan, sillä
haitalliset aineet päätyvät ympäristöön kulutuksemme seurauksena ja saattavat jäädä sinne pitkiksi ajoiksi.
Täältä saat ohjeita kemikaalikuorman vähentämiseen kotona: https://www.ekotuki.fi/kemikaaliviisas-koti/
Täältä voit poimia Marttojen vinkit ruokakaapista löytyviin ekologisiin siivousaineisiin:
https://www.martat.fi/marttakoulu/kodinhoito/siivous/isoaidin-siivousvinkit/

Aurinkoista kevättä!

Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelu
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